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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 14  

DISCIPLINA Inglês  
ANO(S) 

10.º e 11.º / 
1.º e 2.º anos 
de formação 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 

Compreensão oral: compreender um discurso fluido e seguir linhas de argumentação dentro 

das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 

adquiridos em outras disciplinas. 

Compreensão escrita: interpretar informação explícita e implícita; 

ler e compreender diversos tipos de texto. 

Produção oral: exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; 

COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 

Reconhecer realidades interculturais distintas: desenvolver a consciência do seu universo 

sociocultural e como este se relaciona com os universos culturais dos outros. 

 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

Multiculturalism 

 

A. Define multiculturalism. 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous 

A. Fill in the gaps with the right verb tense. 

1 Steve_____________________ about buying a new laptop for a while but he hasn’t 

decided which one to get. (think) 

2. _______ the concert __________________ yet? (start) 

3. I __________________ dinner, so let's go out. (eat) 

4. She _____________________ her homework, so she's tired. (do) 

5. ________ you _____________________ the news? (hear) 

6. They _____________________ for hours! (wait) 

7. Mark usually studies at home, but he _____________________ in the library for the last 

week. (study) 
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B. Choose the right answer. 

 

1. To emphasise the length of time that has passed we use the____  

 a) Present Perfect Simple 

 b) Present Perfect Continuous 

 

2. The______ focuses on the fact that the action is completed. 

 a) Present Perfect Simple 

 b) Present Perfect Continuous 

 

3. We use 'yet' and 'already' with the ___. 

 a) Present Perfect Simple 

 b) Present Perfect Continuous 

   

4. I ___ a cake. Would you like some? 

 a) ‘ve made 

 b) ‘ve been making 

 

5. She ___ a lot lately. She doesn’t usually do it. 

 a) ‘s run 

 b) ‘s been running 

 


